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السلة اللبنانية

ّ
ً
بطولة لبنان لكرة السلة بحلتها الجديدة ابتداء من السبت

انطالق الموسم األكثر إثارة أم خسارة؟
شربل ّ
كريم
قد يكون أكثر املواسم إثارة ،لكن ربما
أكثرها خـســارة .موسم بطولة لبنان
لكرة السلة ينطلق في نهاية االسبوع
الحالي بمشاركة  9أندية (كان عددها
ّ
 10ق ـبــل ان ـس ـحــاب ان ـت ــران ـي ــك) ،بـحــلــة
جديدة وبكثير من عالمات االستفهام
ُ
ت ـ ـ ـطـ ـ ــرح ب ـم ـع ـظ ـم ـه ــا حـ ـ ـ ــول الـ ـه ــوي ــة
اللبنانية للبطولة ومستقبل الالعب
اللبناني فيها.
ّ
بطبيعة الحال ،ال يتوقع أن ينخفض
مـ ـسـ ـت ــوى املـ ـن ــافـ ـس ــة ع ـ ــن ذاك ال ـ ــذي
ش ــاه ــدن ــاه ف ــي ال ـص ــور االولـ ـي ــة الـتــي
اسـتـعــرضــت ف ــرق الـبـطــولــة مــن خــال
دورة الراحل هنري شلهوب ومسابقة
ً
ك ـ ـ ــأس لـ ـبـ ـن ــان وصـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ــى الـ ـك ــأس
السوبر ،وســط إصــرار كل هــذه الفرق
على لعب االدوار املـتـقـ ّـدمــة ،وهــي من
دون شــك وج ــدت أن الـفــرصــة متاحة
ل ـهــا لـفـعــل م ــا كــانــت ع ــاج ــزة ع ـنــه في
امل ــواس ــم الـقــريـبــة املــاض ـيــة ،م ــع إق ــرار
اع ـت ـم ــاد ث ــاث ــة الع ـب ــن أج ــان ــب عـلــى
أرض امللعب ،وهو القرار الــذي ّ
ضيق
الهوة بني الفرق املختلفة.
ومـمــا ال شــك فـيــه أن املـعــادلــة ّ
تغيرت
كثيرًا عنها في املوسم املاضي ،وهذا
م ــا ث ـب ــت م ــن خ ـ ــال االل ـ ـقـ ــاب ال ـثــاثــة
التي أحرزها بيبلوس عشية انطالق
املــوســم الـجــديــد .وبالتأكيد فــإن آخر
االلقاب الجبيلية في الكأس السوبر،
ال ـ ــذي جـ ــاء ع ـل ــى ح ـس ــاب ال ــري ــاض ــي،
يـعـكــس واق ـعــا جــدي ـدًا فــي ك ــرة السلة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ـ ـفـ ــاده أن ب ـط ــل امل ــوس ــم
امل ــاض ــي ل ــم يـعــد وحـ ــده ف ــي الـســاحــة،
وخ ـصــوصــا ب ـعــدمــا ف ــرض بـيـبـلــوس
ن ـف ـس ــه ق ـط ـب ــا أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي ال ـل ـع ـب ــة،
وب ــات الـفــريــق ال ــذي يـخـشــاه الجميع
ّ
واملطلوب رأسه مهما كلف االمر.
وانطالقًا مــن هــذه املعادلة ُينتظر أن
يفرض بيبلوس ّ
تحديًا افتقدته السلة

اللبنانية منذ سنوات عدة ،وتحديدًا
بتشكيلته الـثـقـيـلــة مـحـلـيــا وأجـنـبـيــا
وب ــوج ــود «م ـت ـعــة» اسـمـهــا االمـيــركــي
سـتـيـفــن بـ ــورت الـ ــذي ن ــال الـتـصـفـيــق
حـ ـت ــى مـ ــن خـ ـص ــوم ــه فـ ــي املـ ـب ــاري ــات
التي خاضها حتى اآلن .وبــن بــورت
وم ــواطـ ـن ــه ج ـ ــاي ي ــون ـغ ـب ـل ــود ت ـح ـ ّـول
بيبلوس الى ماكينة هجومية تضرب
ب ــا ه ـ ـ ــوادة م ــن م ـخ ـت ـلــف امل ـس ــاف ــات،
ويـ ـ ــدور حــول ـهــا ال ـل ـب ـنــان ـيــون لـتــأمــن
املساحات لها ولضمان حريتها لكي

ترسم طريق االنتصارات.
لكن التحدي الــذي رفعه بيبلوس لن
ي ـس ـكــت ع ـنــه ال ــري ــاض ــي غ ـيــر امل ـع ـتــاد
ال ـت ـن ــازل ع ــن أل ـق ــاب ــه ب ـس ـهــولــة تــامــة.
وهو إذ عاش فترة عدم توازن منذ ما
بعد استضافته ل ــدورة حـســام الدين
الحريري في بيروت ،سيحضر لقبول
الـتـحــدي ،حيث ال يمكن استبعاد أن
ُي ـقـ ِـدم على مـفــاجــأة الجميع بأجنبي
من العيار الثقيل في املراحل املقبلة،
بعدما استعان أخيرًا بوجهٍ حكماوي

ستفرح المالعب باستعراض األجنبي وتحزن على حال الالعب اللبناني (سركيس يرتسيان)

سـ ــابـ ــق آخـ ـ ــر هـ ــو االم ـ ـيـ ــركـ ــي ك ــري ــس
دانـيــالــز .لكن األصـفــر سينتظر اسمًا
ـادي
أك ـب ــر م ــن ك ــل ان ـت ــداب ــات ــه ،وه ــو ف ـ ً
الـخـطـيــب الـ ــذي ك ــان ق ــد أوفـ ــد رســالــة
ـام،
واض ـ ـحـ ــة الـ ـ ــى ب ـي ـب ـل ــوس قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ٍ
مفادها أنه قادم للدفاع عن قلعة أبناء
املنارة وإبقاء اللقب في بيروت.
وب ـع ـي ـدًا م ــن ال ـق ـط ـب ــن ،ي ـم ـكــن وض ــع
الـ ـحـ ـكـ ـم ــة ف ـ ــي خ ـ ــان ـ ــة ،والـ ـتـ ـض ــام ــن
واملتحد وهومنتمن في خانة ثالثة،
وال ـشــان ـف ـيــل وه ــوب ــس والـ ـل ــوي ــزة في
خــانــة راب ـع ــة ،بــالـنـسـبــة ال ــى إمـكــانـيــة
م ـج ــاراة الــريــاضــي وبـيـبـلــوس ،حيث
ـاط مهمة لدى
يمكن الـتــوقــف عند نـقـ ٍ
بعضها .الحكمة من خالل ما يمكن أن
ّ
ّ
لبنانيوه الذين كسبوا سمعة
يقدمه
كـبـيــرة ســابـقــا ،والـتـضــامــن بتشكيلة
م ـت ـج ــددة ب ــال ـك ــام ــل ت ـل ـعــب بــأس ـلــوب
أوروبـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ــرف ،واملـ ـتـ ـح ــد صــاحــب
املـفــاجــآت الــدائ ـمــة ،وهومنتمن الــذي
كشف عــن طموحاته بــاكـرًا مــن خالل
ّ
بضمه أحد النجوم
تعاقداته ،إن كان
املحليني وهــو أحـمــد ابــراهـيــم ،أو من
خ ــال تــوقـيـعــه م ــع االم ـي ــرك ــي نــوفـيــل
بيللي الــذي ُيقال إنــه سيكون حسان
وايتسايد الجديد في مالعبنا.
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــرح
ب ــاالس ـت ـع ــراض ه ــذه ال ـس ـنــة ،وت ـحــزن
ع ـل ــى ح ـ ــال الـ ــاعـ ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ــذي
سيكون أشـبــه بــ»الـكــومـبــارس» ألجل
غير مسمى.

برنامج المرحلة االولى
السبت ( - 18.00ملعب نهاد نوفل)
التضامن  -المتحد
االحد ( - 16.00مجمع ّ
المر)
هوبس  -الحكمة
االثنين ( - 20.30المريميين)
الشانفيل  -هومنتمن
الثالثاء ( - 18.00ميشال سليمان)
بيبلوس  -اللويزة

رياضة
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الدوري االميركي للمحترفين

 34نقطة لجيمس
في عيد ميالده الـ31
احتفل ليبرون جيمس بعيد ميالده الـ31
ّ ً
مسجال  34نقطة ساهمت في فوز فريقه
كليفالند كافالييرز على دنفر ناغتس
 ،87-93ضمن دوري كرة السلة األميركي
الشمالي للمحترفني.
وحافظ كليفالند على صدارة املجموعة
الوسطى ضمن املنطقة الشرقية رافعًا
رصيده إلى  21فوزًا مقابل  9هزائم هذا
املوسم.
وساهم الثنائي املميز راسل وستبروك
وكيفن دورانت مجددًا في فوز أوكالهوما
سيتي ثاندر على ميلووكي باكس -131
.123
وسجل وستبروك  27نقطة ونجح في 7
متابعات و 7تمريرات حاسمة ،في حني
سجل دورانت  26نقطة ونجح في 8
تمريرات حاسمة ،علمًا بأن دورانت نجح
في تسجيل  20نقطة أو أكثر في آخر 18
مباراة على التوالي.
في املقابل ،قلب اتالنتا هوكس تأخره
بفارق  19نقطة إلى فوز على هيوسنت
روكتس  .115-121وسجل آل هورفورد
 30نقطة ونجح في  14متابعة ،في حني
أضاف زميله بول ميلساب  22نقطة و14
متابعة.
كذلك ،فاز نيويورك نيكس على ديترويت
بيستونز  ،96-108وممفيس غريزليس
على ميامي هيت  90-99بعد التمديد.
وهنا برنامج مباريات اليوم :أورالندو
ماجيك  -بروكلني نتس ،تشارلوت
هورنتس  -لوس أنجلس كليبرز،
تورنتو رابتورز  -واشنطن ويزاردز،
بوسطن سلتيكس  -لوس أنجلس
اليكرز ،شيكاغو بولز  -إنديانا بايسرز،
مينيسوتا تمبروولفز  -يوتا جاز ،داالس
مافريكس  -غولدن ستايت ووريرز،
سان أنطونيو سبرز  -فينيكس صنز،
ساكرامنتو كينغز  -فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز ،بورتالند ترايل باليزرز -
دنفر ناغتس.

اخبار رياضية

تأجيل بطولة الكرة الطائرة!

ُ ّ
ثالث خانات تصنف
الفرق األخرى
المنافسة للقطبين

ّ
تغيرت معادلة
المنافسة كثيرًا عنها
في الموسم الماضي

الكرة اللبنانية

موقعة العهد والنجمة في ملعبها وموعدها المحددين
ك ـمــا ك ــان مـتــوقـعــا ل ــم ي ـغـ ّـيــر االت ـح ــاد
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم اي شـ ــيء
ب ـخ ـص ــوص ق ـم ــة مـ ـب ــاري ــات املــرح ـلــة
الـ ـ ـ  ،11األخ ـ ـيـ ــرة ذهـ ــابـ ــا ،ب ــن الـعـهــد
والنجمة ،حيث ستقام السبت الساعة
 ،15.30على ملعب الـســام زغــرتــا في
املرداشية.
تعميم االتـحــاد أمــس الــذي كشف عن
يأت على ذكر منع
جدول املباريات ،لم ِ
املشجعني من حضور املـبــاراة بعدما
كان النادي الشمالي قد راسله طالبًا
اقامتها من دون جمهور ،وذلــك على
خلفية مــا حـصــل فــي م ـب ــاراة الـسـ ّـام
والـنـجـمــة الـسـبــت امل ــاض ــي ،ال بــل اقــر
تغريم الزغرتاويني مليوني ليرة.
وتفتتح املرحلة السبت الساعة 14.15

بـ ـمـ ـب ــاراة ال ـش ـب ــاب الـ ـغ ــازي ــة وضـيـفــه
ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ عـ ـل ــى م ـل ـع ــب كـ ـف ــرج ــوز،
وتختتم االحــد بأربع مباريات حيث
يـلـعــب طــراب ـلــس م ــع ش ـبــاب الـســاحــل
( 14.15ف ـ ــي ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس) ،وال ـ ـسـ ــام
زغ ــرت ــا م ــع ال ـن ـبــي ش ـيــت ( 14.15في
امل ــرداشـ ـي ــة) ،واألنـ ـص ــار م ــع الـحـكـمــة
( 14.15في بيروت البلدي) ،والصفاء
مع االجتماعي ( 16.30في صيدا).
ه ــذا وق ــد افـ ـ ــادت لـجـنــة ال ـح ـك ــام عبر
جلستها االسـبــوعـيــة التقييمية عن
حــاالت ّ
معينة منها ما ظهر في لقاء
األن ـصــار والـصـفــاء أن هــدف التعادل
لـ ـلـ ـصـ ـف ــاء صـ ـحـ ـي ــح وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ رمـ ـي ــة
الـتـمــاس ك ــان صحيحًا وبــالـتــالــي لم
يـخـطــئ ال ـح ـكــم هـ ــادي س ــام ــة ،لـكــون

رمية التماس غالبًا ما يتم تنفيذها
ً
فـ ــي م ــوق ــع مـ ـتـ ـق ـ ّـدم ق ـل ـي ــا عـ ــن م ـكــان
خــروج ـهــا ف ــي جـمـيــع امل ـب ــاري ــات .أمــا
بالنسبة الى تدوين اإلنذارات فالحكم
ليس ملزمًا بتدوينها قبل استكمال
إذا مــا كــان هدفه
الـلـعــب ،وخـصــوصــا ّ
تـ ـس ــري ــع الـ ـلـ ـع ــب ل ـ ـفـ ــض اإلشـ ـ ـك ـ ــاالت
وتخفيف الضغط.
أمــا طــرد العــب الـصـفــاء عـمــاد املـيــري،
فإن الحالة ال تستوجب انــذارا ثانيا،
لكن كــان يجب طــرد زميله قاسم ليال
لدوسه العبا خصما من دون كرة.
وف ــي ل ـق ــاء ال ـس ــام زغ ــرت ــا والـنـجـمــة،
تـ ـب ـ ّـن وج ـ ـ ــوب إنـ ـ ـ ــذار الع ـ ــب ال ـن ـج ـمــة
ع ـب ــاس ع ـط ــوي ب ـعــد رد ف ـع ـلــه تـجــاه
زميله في الفريق بعد تسجيل هدف

ال ـت ـعــادل ل ـل ـســام .أم ــا خ ــروج حــارس
ال ـن ـج ـمــة رب ـي ــع ال ـك ــاخ ــي ل ـك ــرة داخ ــل
منطقة الجزاء ،واصطدامه بالعب من
السالم ،فالخروج صحيح واالصطدام
ط ـب ـي ـعــي ل ـك ــون ــه ح ـص ــل ب ـع ــد إب ـع ــاد
الحارس للكرة.
وف ــي م ـب ــاراة الـعـهــد وطــراب ـلــس ،ظهر
أن ركلة الجزاء التي طالب بها العب
العهد حسن شعيتو ليست صحيحة
وق ـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـك ــم سـ ــامـ ــر قـ ــاسـ ــم ب ـع ــدم
احـتـســابـهــا ك ــان قـ ــرارًا صـحـيـحــا .أمــا
ركلة الجزاء التي احتسبها قاسم بعد
عرقلة العــب العهد طــارق العلي فهي
صحيحة لكون العرقلة حصلت داخل
منطقة ال ـجــزاء ،لكن ينقصها إشهار
اإلنذار لالعب طرابلس.

قرر االتحاد اللبناني للكرة الطائرة تأجيل
انطالق بطولة لبنان من الثالثاء املقبل حتى
 12كانون الثاني ،وذلك بسبب عطلة األعياد
التي حالت دون اتمام األندية ملعامالت انتقال
الالعبني األجانب وافساحًا في املجال امامها
لتقوم بانهاء تعاقداتها والحصول على
شهادات االنتقال الدولية الجانبها.
وتؤكد اللجنة االدارية على قراراتها السابقة
بعدم السماح ألي العب اجنبي باللعب من
دون شهادة االنتقال الدولية على أن ّ
توزع
االمانة العامة لالتحاد برنامج البطولة االثنني
املقبل.

منتخب ناشئي السلة يبدأ
استعداداته لغرب آسيا
بدأ منتخب لبنان في كرة السلة لالعبني دون
 18سنة استعداداته لبطولة غرب آسيا التي
ستقام في الربيع املقبل في ايران واملؤهلة
الى بطولة آسيا ،على ملعب نادي انترانيك،
باشراف املدرب جو مجاعص ،الذي استدعى
الالعبني :علي منصور ،داني خوري ،عادل
رزق ،ابراهيم حداد ،مارك خوري ،سامي
غندور ،ايلي داني ،ويليام صوام ،محمد
قبطان ،سليم عالء الدين ،جو زيادة ،ونادي
هاشم.
يذكر ان منتخب لبنان للناشئني احرز امليدالية
الفضية في بطولة العرب التي اقيمت في
االسكندرية.

